
 

ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မ ွထုတ္ျပန္ခ်က ္စာအမတွ္ ( ၈ /၂၀၁၆ ) 

နုိဝင္ဘာလ ၊ ၂၉  ၊ ၂၀၁၆။ 

ေအာကတ္ိဘုာလ ၂၀၁၆ အတြငး္ အစိးုရတပ ္မေတာ္ က  မိငုး္ရႉး၊ သေီပါ ႏငွ့္ ေနာငခ္်ိဳတြင ္ရွ ိSSPP/SSA ကိထုိစုစဆ္င္

တိကုခ္ိကုရ္ာမွ ရြာသရူြာသားမ်ားကိ ုဥပေဒမဲပ့စသ္တျ္ခငး္၊ စတိရ္ွတိိငုး္ဖမး္ဆးီျခငး္ႏငွ့္ ပစၥညး္မ်ားလယုကျ္ခငး္မ်ားျပဳလပုခ္ဲ့

သည။္  

 ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ကို ေအာကတ္ိုဘာလ ၂၀၁၆ တြင္ အစုိးရတပ္မ

ေတာ္မွ ထိုစစ္ဆင္ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း အစုိးရစစ္သားမ်ားက ရြာသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိုနည္းမ်ိဳ းစံုျဖင္ ့          

ခ်ိဳ းေဖာကလ္်ကရ္ွိသည္။ 

၁) ေနာငခ္်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ထဲရွိ ရြာသရူြာသားမ်ားကို ဥပေဒမဲ့စြာ သတျ္ဖတ္ျခင္း ႏွင့္ အေၾကာင္းမ့ဲစြာ ဖမ္းဆီးျခင္း။ 

၂) သေီပါၿမိဳ႕ နယ္ ထဲတြင္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတ ီ ရွမ္းျပည္တပမ္ေတာ္ SSPP/SSA ကို ထိုးစစ္ဆင္ၿပီးေနာက္

ပုိင္းရြာသား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ စစ္ေဘးေရွာင္ေနခ်ိန္ အတြင္း ရြာသား၏ ပစၥည္းမ်ားလုယွက္ ျခင္း။ 

၃) မိုင္းရႉး စစ္ေဆးေရးဂိတတ္ြင္ ဆိုငက္ယ္ေမာင္းႏွင္လာေသာ လယ္သမားတစ္ဦးကို ရပ္ခုိင္းရာ မရပ္ေပးသျဖင့္         

ေသနတျ္ဖင့္ပစ္သတျ္ခင္း။  

 



 အစိးုရတပမ္ေတာ္သည ္SSPP/SSA ႏငွ့္ ေနာငခ္်ိဳ ၿမိဳ ႕တြင ္တိကုပ္ြဲျဖစေ္နခ်နိအ္တြငး္ အစိးုရတပမ္ေတာ္က ရြာသားမ်ားကိ ု

ဥပေဒမဲစ့ြာ သတျ္ဖတျ္ခငး္ႏငွ့္ ဖမး္ဆးီျခငး္ျပဳလပုေ္နသည။္ 

အစုိးရတပ္မေတာ္သည္ ရွမ္းျပည္တိုးတကေ္ရးပါတီ ရွမ္းျပည္တပမ္ေတာ္ SSPP/SSA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယေ္ျမာက္ပိုင္းတြင္ 

တိုကပ္ြဲျဖစ္ေနခ်ိန္အတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္က ေအာကတ္ိုဘာ လ ၁၀ ရကေ္န႔ ၂၀၁၆ တြင္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယရ္ွိ

သည့္ ရြာသားတစ္ေယာကက္ို သတ္ျဖတျ္ခင္းႏွင့္ ေအာကတ္ိုဘာ လ ၂၀ ရကေ္န႔တြင္ အသက္ ၅၂ အရြယရ္ွိသည့္ ရြာ

သားတစေ္ယာကက္ို ဖမ္းဆးီသြား ခဲ့သည္။  

ေအာကတ္ိုဘာလ ၁၀ ရကေ္န႔ မြန္းလြဲပုိင္း ၁း ၃ ၀ မိနစ္ခ်ိန္တြင္ ေဒသခံ ရြာ

သား ၈ ေယာက္ (SSPP/SSA အတြက္     အခ်ိနပုိ္င္းအလုပ္လုပေ္ပး ေသာ္

လည္း စစ္သားမဟုတ္ ) ဆမၼဆယ္ရြာမွ ေနာငခ္်ိဳ၏ ေတာင္ဘက္ ၁၅ ကလီိုမီ

တာအကြာတြင္ ကားစီးလာရာ ခမရ ၁၁၄ ႏွင့္ ၁၁၅ မွ အငအ္ား ၄၀ ခန္႔က သူ

တို႔ကို လက္နကႀ္ကီးငယျ္ဖင္ပ့စ္ခတ္ခ့ဲသည္။  ရြာသားမ်ားကားရပ္ၿပီးထြက္

ေျပး ေသာ္လည္း အစုိးရစစ္သားမ်ားက သတူို႔ဆကလ္ိုကေ္နသည္။ သတူို႔ ဝမ္

ေကာင္းႏွင့္ လြိဳင္ကြန္ ရြာဘက္သို႔ ျဖတ္ေျပး သြားခ်ိန္တြင္ အစိုးရတပ္သား

မ်ားက ထိုရြာထကဲို လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတရ္ာ ဝမေ္ကာင္းထရဲွိ ရြာသား

မ်ား၏အိမမ္်ား  က်ဥ္ဆံ ထိမွန္ ပ်ကဆ္ီးသြားသည္။  

 

 

ကားမွ ရြာသား ၆ ေယာကထ္ြက္ေျပးသိမ္းေရွာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၀မ္လနႏ္ြမ္ရြာသား စိုင္းေရႊ အသက္ ၂၇ ႏွစ္မွာ 

လြိဳင္ေကာငေ္က်းရြာအျပငဘ္က္ တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္၏ ပစ္သတ္ျခငး္ခံခဲရ့သည္။ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားက ထို

ညေနခင္းတြင္ က်ည္ဆဒံဏ္ရာမ်ားႏွင့္ အတူ သူ႔အေလာင္း ကိုေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ဝမ္လန္ႏြမ္ ရြာ၏ေနာကထ္ပ္ရြာသား

တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ရွိသည့္စုိင္းေစာ သည္လည္းအဖမ္း ခံရသည္ဟု   ယံၾုကည္ရ ေသာ္လည္း   

သူ႔ကိဘုယသ္ို႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား သည္ကိမုသိရိွိ ၾကေပ။ 

 အစုိးရတပ္မေတာ္ ႏွင့္တိုကပ္ြဲျဖစပ္ြားခ်ိန္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္သည့္ရြာသား အေယာက္ ၅၀ ခန္႔ တို႔သည္        

ထိုဧရိယာ အနီးနားတစ္ဝိုကရိွ္ရြာႏွင့္ ေနာင္ခ်ိ ၿဳမိဳ႕ထဲ၌( ၃ ) ရကခ္ိုလႈခ့ဲံၿပီးေနာက္ ေနရပ္သို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာ ခ့ဲၾကသည္။  

 ေအာကတ္ိုဘာ လ ၂၀ ရကေ္န႔တြင္ အသက္ ၅၂ အရြယရိွ္ ဆမၼဆယ္ ရြာသားတစ္ဦးကိုေအ ာကတ္ိဘုာလ ၁၀ 

ရကေ္န႔  တိုကပ္ြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာ ရိွ အစုိးရတပ္မေတာ္ တပ္သားတို႔က  သူ႔ကို ရွမ္းလကန္ကက္ိုင္အဖြဲ႕ အတြက္ 

ဆကေ္ၾကးေကာကေ္ပးေနသည္ဟု စြပ္စြဲခါ  ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားသည္။  

ေအာကတ္ိုဘာ လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လယသ္မားလုင္းေရႊခမ္းသည္ သည္းေျခတြင္ေက်ာကတ္ည္ ေနျခင္းကို   

မႏၱေလးေဆးရံုတြင္ ကုသရာမွ အမိသ္ို႔ျပန္လာသည္။ထိညုနကတ္ေခါင္ယံ ၂း၃၀ မိႏွစ္တြင္ စစ္ ကားႏွစ္စီးျဖင့္ အစုိးရ

တပ္မေတာ္ ခလရ ၁၁၄ ႏွင့္ ၁၁၅ မွ စစ္သားမ်ား လံုးေရႊခမ္း ၏ အမိသ္ို႔ ေရာကလ္ာသည္။ အငအ္ား ၄၀ ေက်ာ္ရိွသည့္ 

လုငး္ေရႊခမး္ပံု 



အစုိးရစစ္သားမ်ားသည္ သအူိမက္ို ဝန္းထားၿပီး အိမတ္ခံါးႏွင့္ ျပတင္းေပါကက္ို ဖ်က္ဆီးရာ အမိတ္ံခါးေပါက္ ႏွစ္ေပါက္

ပ်ကဆ္ီးသြားသည္။  

 လုင္းေရႊခမ္း သည္ အိပ္ယာမွထၿပီးုတံခါးကို ဖြင္ေ့ပးရာ စစ္သားမ်ား လုင္းေရႊခမး္၏ အိမထ္ဲသို႔ဝင္လာၿပီး သကူို

လာဖမ္းသည္ဟုဆိသုည္။ “ ရွမ္းလကန္ကက္ိုင္ ကိုဆကေ္ၾကးေကာကေ္ပးတဲ့ လုင္းထြန္းနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွတိယ္ဆို

တာ ဟုတတ္ယမ္ဟုတလ္ား?  နင္သူနဲ႔ အဆကသ္ြယရ္ွိတယ္ဆိတုဲ့စာ ငါတို႔လကခံ္ရထားတယ္ ” 

 လုင္းေရႊခမ္းသည္ သူ႔ကိုလာေရာကဖ္မ္းဆီးေသာအစုိးရစစ္သားမ်ားကို “ကၽြန္ေတာ္ လယသ္မားတစ္ေယာက္ 

ပါ ရွမ္းစစ္သားေတြအတြက္ ဆကေ္ၾကးမေကာကခ့ဲ္ဖူးပါ ”ဟုေျပာေသာ္ဂရုမစုိက္ဘဲဲ ဖမ္းဆီးသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္      

အိမထ္တဲြင္ လုင္းေရႊခမ္း၏ မိန္းမ ပါနန္းေငြ အသက္ ၄၆ ႏွစ္ကို ထိုင္ခုိင္းထား သည္။သူ၏ သားသမီး ၃ ေယာကမွ္ာ          

မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ ပညာသင္ယူရန္ ပုိ႔ေဆာငထ္ားသည္။    

 အစုိးရစစ္တပသ္ည္ သူ႔အိမတ္စဝုိ္ကက္ို မနက္ ၄း၅၀ မိနစ္ ထိ ရွာေဖြကာ ဆမၼဆယ္ေက်းရြာအပု္ စုဥကၠဌ ဦးစိန္

လြန္ေရာက္ လာၿပီး သအူိမထ္ဲတြင္ ဘာပစၥည္းမွ မယသူြားေၾကာင္းလကမွ္တေ္ရးထိုးခိုင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ မနက္ ၅    

နာရီ အခ်ိန္တြင္ လုင္းေရႊခမး္ကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ဘယက္ိုေခၚသြားသည္ဆိုတာ သူ႔မိန္းမအား       

မေျပာေခ်။  

 ေအာကတ္ိုဘာလ ၂၂ ရကေ္န႔တြင္ လုင္းေရႊခမ္း၏ ခဲအို လုင္းေက်ာ္စိုးႏွင့္ ရွမ္းတိင္ုးရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရကတ္စ္  

ပါတီ ၏အမတ္ စုိင္းဖူးေအာင္ တို႔သည္ ေနာင္ခ်ိဳတြင္အေျခစုိကထ္ားေသာ ခလရ ၁၁၄ ထံသို႔သြားၿပီး လုင္းေရႊခမ္းကို

ေတြ႕ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သူတပ္ထဲရွိသည္ဟု အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း ေတြ႕ခြင့္မျပဳခ့ဲေပ။ 

 အစုိးရသည္လကရိွ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာငမ္ႈထတဲြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာငေ္နေသာ္လည္း အစုိးရတပ္မေတာ္ 

သည္      ျပည္သူလထူုမ်ား ကို SSPP/SSA ႏွင့္ ဆကသ္ြယ္သညဟ္ု အေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္သူလထူုမ်ားကို ညွင္းပန္းႏိွပ္

စကမ္ႈ ဆကတ္ိုကျ္ပဳလုပ္ေနသည္။ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလကမွ္တေ္ရး ထိုးထားေသာ SSPP/SSA 

ကို    ထိုးစစ္ဆင္ျပဳေန သည့္အစုိးရတပ္မေတာ္ကို ရွမ္းလူ႔အခြင္အ့ေရးမဏၰိဳင္ သည္လြန္စြာစိုးရိမ္ေနပါသည္။  

 အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ စိုင္းေစာ ႏွင့္ လုင္းေရႊခမ္းကို ခ်ကခ္်င္းျပနလ္ညလ္ြတေ္ပး 

ရန္ ႏွင့္   ဥပေဒမ့ဲ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ စိုင္းေရႊ အတြက္  တာဝနယ္ူေျဖရွင္းရန္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမဏၰိဳင္မွ တိုကတ္ြန္း

လိုကပ္ါသည္။  



 

၂. သေီပါ ၿမိဳ ႕နယ ္ထ ဲတြင ္SSPP/SSA ႏငွ့္ တိကုပ္ြဲျဖစပ္ြားရာ ရြာေဒသခ ံ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ စစေ္ဘးေရာွငေ္နခ်ိန ္အစိးုရတပ္

မေတာ္က ရြာသရူြာသားပစၥညး္မ်ားလယုဖူ်ကဆ္းီျခငး္ 

၂၀၁၆ခုေအာကတ္ိဘုာလ ၂၃ရက္ ေန႔ တြင္  နမ့္ေပါင္အေျခစုိက ္အစုိးရတပ္မေတာ ္ခလရ ၁၄၇  ႏွင့္ ခလရ 

၂၉၁ သည္ နားကြန္ရြာ ( သီေပါေတာင္ဘက္ ၁၀ မုိငအ္ကြာ ) အနီးရွိ SSPP/SSA ႏွင့္တိုကပ္ြဲျဖစ္ပြားရာ ရြာ ( ၇ ) ရြာမွ 

ေဒသခံ ရြာသူရြာသားေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ သည္ သေီပါၿမိဳ႕ ႏွင့္ နီးစပ္ရာရြာသို႔ထြက္ေျပးသိမ္းေရွာင္ခဲ့ ၾကသည္။ အစုိးရ

တပ္ မေတာ္က နားေလာ့ ရြာထဲရွိ ရြာသားပုိင္ပစၥည္းမ်ားကို လယုကဖ္်ကဆ္ီး ခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ လုယကဖ္်က္

ဆီးေနခ်ိန္တြင္ ရြာနီးနားတြင္ ထြကေ္ျပးပုန္းေရွာင္ေနေသာ ရြာသားတစ္ ဦးမွ မ်ကျ္မင္သကေ္သ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။  

 

  

ခုိလႈံရန ္စစ္ေဘးမ ွ



မနကပ္ိုင္း ၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ တိုကပ္ြဲျဖစ္ရာ တစ္နာရ္ီၾကာျမင့္ပါသည္။ အစုိးရတပ္မေတာ္ ကို ေၾကာက္ရြသံျဖင္ ့       

နားေလာ့၊ ေစ့ခန္၊ နမ္ဖ့တ္၊ နမ့္ခဲဝ္၊ နမ့္ဟုတ္၊ ဝမ္ခုိင္း၊ ဝမ္ခူး အစရိွသည့္ရြာမ်ားသည္ နီးစပ္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း

တြင္ တစ္ပတ္ၾကာ စစ္ေဘးေရွာင္ခ့ဲရသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နားေလာေ့က်းရြာမ ွပစၥညး္ခိးုယလူယုကခ္ရံေသာ နာမညစ္ရငး္မ်ား 

စဥ္ ရြာသူ/ ရြာသားအမည္ လုယကခံ္ရေသာပစၥည္းမ်ား 
၁. လုင္းဆိုင္ + ပါေအး အိမသ္ံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ( ေငြသား 

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပ်ာက္ဆံုး) 
၂. လုင္းဆာ + ပါျမင္ ့ လကစ္ြပ္တစ္ကြင္းႏွင့္ ဆြဲႀကိဳး

တစ္ကံုး 
၃. လုင္းပန္း ဘုရား႐ုပ္ထ ု
၄. လုင္းထြန္း + ပါျမင္ ့ ဘုရား႐ုပ္ထ ု
၅. လုင္းဥတမၱ ေရြဆွြဲႀကိဳးႏွင့္ လက္စြပ္တစ္ကြင္း 
၆. လုင္းထြန္းေအာင ္ ဓားႏွစ္ေခ်ာင္း 
၇. လုင္းပီးရင္ အိမသ္ံုးပစၥည္းမ်ား 
၈. လုင္းနႏၵာ အိမသ္ံုးပစၥည္းမ်ား 
၉. ပါေပါက ္ အိမသ္ံုးပစၥည္းမ်ား 
၁၀. လုင္းဆိုင္ယြမ္ အိမသ္ံုးပစၥည္းမ်ား 
၁၁. ပီဆာ အိမသ္ံုးပစၥည္းမ်ား 
၁၂. ပါဆို႔ အိမသ္ံုးပစၥည္းမ်ား 
၁၃. ႏုိင္းဆာ အိမသ္ံုးပစၥည္းမ်ား 
၁၄. လုင္းဥတမၱ အိမသ္ံုးပစၥည္းမ်ား 

အစိုးရတပ္မေတာ္မွ နားေလာ့ရြာတြငး္ရိွ အိမ္တစ္အိမ္၏ ပစၥည္းမ်ားလုယက္သြားပုံ 



 

ေအာကတ္ိဘုာ လ ၂၃-၂၄, ၂၀၁၆ သေီပါၿမိဳ ႕တြငတ္ိကုပ္ြဲျဖစရ္ာ စစေ္ဘးေရာွငသ္မူ်ား၏ စားရငး္  

၂၄ ရကေ္န႔ ေအာကတ္ိဘုာလ ၂၀၁၆ တြင ္စစေ္ရာွငခ္ိလုႈခံ ဲေ့သာရြာသားမ်ား၏ တညး္ခိခုဲေ့သာ ဘနုး္ေတာ္ႀကးီေက်ာငး္အ

သးီသးီမ်ားကိ ုေအာကပ္ါအတိငုး္ျဖစသ္ည။္ 

စဥ္။ စစ္ေရွာင္မ်ားခုိလႈံခ့ဲရာေနရာ ရြာအမည္  အေရအတြက္  
၁။ 
  

မုိင္းေခးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း 
 

နားေလာ့ရြာ ၄၇ ၅၁၃ ေသာရြာသူရြာသား 
တို႔မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 
သို႔သြားေရာက္ခုိလႈခ့ဲံၾကၿပီး 
က်န္ အေယာက္ ၁ ၀၀ 
သည္ရြာထဲမွာတငက္်န္ရစ္ 
ေနခ့ဲသည္။  
 
 

ေစ့ခန္ရြာ ၈၆ 
နမ့္ဖတရ္ြာ ၉၂ 
 နမ္ခ့ဝ္ဲရြာ ၁၀၉ 
 နမ္ဟ့ုတ္ရြာ ၁၃၁ 
 ဝမခ္ိုင္းရြာ ၂၂ 
 ဝမခ္ူးရြာ ၂၆ 
 စုစုေပါင္း ၅၁၃ 

၂။ ေနာင္ဝမ္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေဖာျ္ပျခင္းမရိွပါ ၁၆၇ 
၃။ ဆီေထာကဘ္ုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဖာျ္ပျခင္းမရိွပါ ၁၅၀ 
၄။ ေဆာင္ၾကဘဲုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဖာျ္ပျခင္းမရိွပါ ၃၅၀ 
၅။ နားေမာကေ္ကာ္ဘုန္းႀကီး

ေက်ာင္း 
ေဖာျ္ပျခင္းမရိွပါ ၁၂၀ 

၆။ ဆိုင္ေလ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဖာျ္ပျခင္းမရိွပါ ၁၆၅ 
၇။ ေနာင္ပူးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဖာျ္ပျခင္းမရိွပါ ၆၈ 
၈။ 
 

နမ့္လန ္ ေဖာျ္ပျခင္းမရိွပါ ၁၂၈ 

၉။ 
 

 နားေလဆိုကေ္ခါင္ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း 

 ေဖာ္ျပျခင္းမရိွပါ ၁၀၅ 

၁၀။  နားၾသ 
 
 

 နားလြန္႔ရြာ ၈  
၂၆၄  ဝမ္နား ၂၅၆ 

စုစုေပါင္း ၂၆၄ 
စုစုေပါင္းစစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ ၂၁၃၀ 

 



 

၃။ အစိးုရ စစတ္ပ၏္ စစေ္ဆးေရးဂတိ ္တြင ္ဆိငုက္ယျ္ဖတေ္မာငး္လာေသာလယသ္မား တစဥ္းီကိ ုအစိုးရ တပမ္ေတာ္မွ 

ေသနတျ္ဖင္ပ့စသ္တ ္

 ေအာကတ္ိုဘာလ ၂၆ ရကေ္န႔ ၂၀၁၆ တြင္ အသက္ ၄၀ ရွိ လယ္သမားတစ္ဦးသည္ ဆိုင္ကယႏ္ွင့္ အစိုးရတပ္

မ်ား စစ္ေဆးရာ ဂိတသ္ို႔ေမာင္းႏွင္ ျဖတသ္ြားခ်ိန္တြင္ အစုိးရတပ္သားသည္ သူ႔ကို ေသနတျ္ဖင့္ ပစ္သတခ္ဲ့သည္။  

 လယသ္မားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ လုင္းဆု သည္သူ႔သားႏွင့္အတူ မိုင္းရႉးၿမိဳ႕နယ္ ပန္က ြဲ် ေက်းရြာအုပစ္ု ဝမ္ခုိစုမ္        

ကေန မိုင္းရႉးၿမိဳ႕ ထဲသို႔ ျပင္ထားေသာဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို သြားယရူန္ ေအာကတ္ိုဘာ ၂၃ ရကေ္န႔တြင္ ဆိုင္ကယျ္ဖင္ ့

သြားခဲ့သည္။  

ၿမိဳ႕အဝင္ လမ္းတစ္ေလ်ာကတ္ြင္ မုိင္းရႉးၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ ၄ က အစုိးရစစ္တပ္၏ စစ္ေဆးေရးဂိတမွ္ာ စစ္သား 

၁၀ ေယာကေ္လာကရ္ွိသည္။ အစုိးရစစ္တပ္၏ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ကို ခလရ ၁၄၉ မွ တစလ္ နီးပါး တည္ေဆာကထ္ား 

ေပမ့ဲ သူတို႔အျမဲတမ္း မရိွပါ။ ကိုက္ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရိွ လ်ကရိွ္ေသာ ရဲစခန္းဂိတ္ ကို အစုိးရတပ္မ

ေတာ္က သတူို႔ဂိတအ္ျဖစအ္သံုးျပဳလိုကသ္ည္။ ထိဂိုတတ္ြင္ ရဲမ်ားက ကားအဝင္အထြက္ ကိုတားၿပီး လမ္းျပင္ဖုိ႔အတြက္ 

အခြန္ေကာက္ေလရိွ့သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုေန႔မနကတ္ြင္ လုင္းဆု ႏွင့္ အတူ သူ႔သား က အစုိးရစစ္တပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ 

( သို႔မဟုတ္ ) ရဲစခန္းဂိတ္က မတားသျဖင္ ့ဆက္ သြားခ့ဲသည္။  

 ဆိုင္မွ ျပင္ထားေသာဆိုင္ကယသ္ြားယလူာၿပီးေနာက ္လုင္းဆု က သူ႔သားကို စားစရာ သြားဝယဖုိ္႔ ပိုကဆ္ံေပး

လိုကသ္ည္။သူက ျပင္ၿပီးသြားေသာ ဆိုင္ကယႏွ္င့္ အတအူိမသ္ို႔ဦးတည္ရာေမာင္းလာ သည္။  



မနက္ ၁၀း၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ လုင္းဆု သည္ သဆူိုင္ကယက္ို ေမာင္ၿပီး ရပ္ကြက္ ( ၄ ) မွာ ရိွသည့္ ရဲစခန္းဂိတ္ ဘက္

သို႔ဦးတည္သြားရာ သူ႔ေရွ႕တြင္ ရြာသားႏွစ္ေယာကျ္ဖတသ္ြားတာ ရပ္စရာမလိုဘဲျဖတ္သြား သည္ကို ေတြ႕ေတာ ့သူ

လည္းရပ္ေပးစရာမလိုဘူးထင္ၿပီးျဖတသ္ြားခ်ိန္တြင္  ရဲ က လုင္းဆကုိုရပ္ခုိင္းလိုကသ္ည္။ သို႔ေသာ္ လုင္းဆုက မရပ္ေပး

ဘ ဲဂိတက္ိုဆကျ္ဖတသ္ြားၿပီး အစုိးရစစ္တပ္ ဂိတပ္ါမရပ္ေပးဘဲျဖတ္သြားသည္။  

 အစုိးရ စစ္တပ္၏ ဂိတ္ ႏွင့္ ကိကု္၃၀ ေလာက္ ေဝးသြား ခ်ိနတ္ြင္ အစုိးရ တပ္သားက လုင္းဆကုို ဂိတက္ေန 

ေသနတျ္ဖင့္ပစ္သတသ္ည္ဟု မ်က္ျမင္ တစ္ေယာကက္ ေျပာျပသည္။ ထိကု်ည္ဆံသည္ သူ႔၏ ဂုတက္ို ျဖတၿ္ပီး         

ညာဘကန္ားထင္ ႏွင့္ မ်ကလ္ံုးကို ထိမွန္ရာ ထိေုနရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းေသဆံုးသြားသည္။  

  

ေသနတပ္စ္သၾံကားသျဖင့္ အနီးရိွရြာသားမ်ားက ဘာျဖစ္တာလဟဲု ဂိတ္တြင္ ေရာကလ္ာၿပီးၾကည့္ရႈသည္။ ရဲ

မ်ား ကသူတို႔ကိုတားဆးီထားသည္။ ရမဲ်ားက  ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသတူေယာက္ကို  စစ္တပ္ က  ေသနတျ္ဖင့္ပစ္သည္ ဟ ု

ဆိုသည္။ ဘယ္လိျုဖစတ္ာလဲဟုေမးေသာအခါ သတူို႔က “က်ေနာတ္ို႔သူ႔ကို ဆိုင္ကယ္ရပခုိ္င္းတယ၊္ ဒါေပမဲ့သမူရပ္ေပး

ဘူး။ စစ္သားေတြက သူ႔ကို ရပ္ခုိင္းတယ၊္ သူ႔ကို သတရ္န္ မရည္ရြယ္ပါ။ ေသနတက္ိေုလထဲပစ္လိုက္တာဘဲရိွတာ” 

ဟုေျပာသည္။ 

လုငး္ဆု၏ အေလာငး္ 



  

   

မနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ လုင္းဆု၏ သား အစားအစာ မ်ားဝယခ္ဲ့ၿပီး အိမအ္ျပန္လမ္း တြင္ စစ္တပ္ ၏ စစ္ေဆး

ေရးဂိတ္ဆေီရာကလ္ာသည္။ ဂိတမွ္ာ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ထရပ္ ႏွစ္စီးကို ေတြ႕ခဲ့သည့္ အျပင္ ပလပ္စတစျ္ဖင့္ ဖုံးထားေသာ

ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရ သူတစ္ဦးကို လမ္းေဘးမွာလဲ ေလွ်ာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ သူ႔ ဖေအ ၏ ဝတ္ထားေသာ 

ေဘာင္းဘကီို ေတြ႕ျမင္ မွတမိ္ရာ သူ႔အေဖ ေသနတျ္ဖင့္ ပစ္သတခံ္ရ သည္ဟု သိလိုကသ္ည္။ သအူိမသ္ို႔ျမန္ျမနေ္မာင္း

ၿပီး ၿခံထတဲြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ေနေသာ သူ႔အေမကို သြားေခၚၿပီးသူႏွင့္ အတၿူမိဳ႕ထဲသို႔ ျပနလ္ာရာ ထိုခ်ိန္တြင္     

သူ႔အေလာင္းကို ထရပ္ကားျဖင့္ မုိင္းရႉးေဆးရုံသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနၿပီျဖစ္သည္။  

ကားႏွစ္စီးႏွင့္ ရဲ ႏွင့္တပ္သားမ်ားသည္ ကားစီးၿပီးေဆးရံုသို႔သြားကာ လုင္းဆု ၏ ေခါင္းကို ခြဲစိပ္ေနသည့္                 

သူနာျပဳဆရာမ ဆသီို႔ သြားၿပီး အေအးခန္းထဲတြင္အေလာင္းကို ထည့္ၿပီး ေသာခ့တခုိ္င္းလိုကသ္ည္။  

 မြန္းလြဲပိုင္း ၁း၃၀ အခ်ိန္ေလာကတ္ြင္ ႏွစ္ဆယ္ေလာကရိွ္ေသာလုင္းဆု၏ ေဆြမ်ိဳ းမ်ား  ခိုဆုမ္ ရြာကေန ေဆးရံု

သို႔ေရာကလ္ာ ေပမ့ဲ အေအးခန္းတြင္ ေသာ့ခတထ္ားေသာေၾကာင့္ အေလာင္းကို သတူို႔မေတြ႕ရေပ။ မၾကာမီ ရဲငါး

ေယာက္ လာေရာကၿ္ပီး ထိုအေလာင္းကို ခ်က္ခ်ငး္ျမွပ္ဖုိ႔အမိန္႔ေပးလိုကသ္ည္။ လူ႔အေလာင္းကို အေခါင္းထဲမထည့္ဖို႔ပါ

ေျပာသည္။  

` သို႔ေသာ္ လုင္းဆု ၏ မိန္းမျဖစ္သူ ပါေအာငက္ ရဲကို အေခါင္းမပါဘျဲမွပ္ဖုိ႔ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဟုျပန္ေျပာသည္။ သူ႔အ

ေလာင္းကို သံုး၊ ေလးရက္ ( သို႔ ) တစ္ပတ္ထားၿပီး ဘုန္းႀကီး အပါးအနည္းငယ္ ပင့္ဖိတ္ကာ သူ႔အတြကစ္်ာပန အခန္းအ

နားႏွင့္ အမ်ကွုသိုလေ္ဝေပး ရမည္ဟု ရဲမ်ားကို ေျပာသည္။ ေနာကပုိ္င္းတြင္ အေခါင္းထထဲည့္ရန္ သူမိသားစုကို 

ခြင့္ျပဳလိကု္သျဖင့္ သူ႔မသိားစုက မိုင္းရႉးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရိွ ဘုန္းႀကီးသံုးပါးကို မုိင္းရႉးေဆးရုံသို႔ ပင့္ေဆာင္ၿပီး စ်ာပန 

က်င္းပၿပီး ေနာက္တြင္ မိုင္းရႉးသခၤ် ိဳင္း တြင္ျမွပႏံွ္ထားခ့ဲသည္။ 

အစိးုရတပမ္ေတာ္၏စစေ္ဆးေရးဂိတ္တြင ္အပစ္သတ္ခံရေသာ လုင္းဆု(အေလာငး္၏တည ္ေနရာကုိ ျမွားျဖင့့္ျပထားသည္။) 



 သူ႔မိသားစုေျပာဆိုခ်ကအ္ရ လုင္းဆု အိမက္ေန ေငြသား ၁၀ သိန္းက်ပ္ ယေူဆာင္သြား ၿပီးက်ြဲႏြားကုန္သည္ 

ႏွင့္ ေတြ႕ပါက က်ြဲ ႏွင့္ ႏြားကို ဝယခ့ဲ္မည္ဟု ေျပာဆိသုြားသည္။ လုင္းဆုသည္ ေရႊေရာငလ္က္ ပတန္ာရီကို ဝတဆ္ငထ္ား

ၿပီး သူနဲ႔ အတလူကက္ိုင္ဖုန္းလည္းယူသြား ေပမ့ဲ သူအေလာင္း ေဆးရုံေရာကေ္တာ့ ေဆးရုံက ဝနထ္မ္းမ်ားက သဆူီမွာ 

ေငြသား တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းဘေဲတြ႕သည္ဟု ဆိသုည္။  

 သူ႔ဆိုင္ကယႏွ္င့္ လက္ကိုင္ဖုန္း ကိရုဲစခန္းတြင္ သိမ္းထားသည္ဟု ရကဲ သူ႔မိသားစုမ်ားကို အေၾကာင္းၾကား ကာ 

သူ႔ပစၥည္းကို သူ႔မိသားစုဝင္ ထံ ျပနလ္ည္ေပးအပျ္ခင္းမရိွေသးဟု သရိသည္။ 

 ေသဆံုးသြားေသာလုင္းဆု အတြက္ သူ႔ဇနီးထံ ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စုံတစ္ရာမွ ေပးအပျ္ခငး္မရွိဟုဆိသုည္။ လုင္းဆု 

အတြက္ ေအာကေ္မ့ဖြယရ္ာ အခမ္းအနားကို ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂ ရကေ္န႔ ၂၀၁၆ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

 လုင္းဆ၏ု ဇနီးက “က်မရ့ဲေယာက်ာ္ဟာ ဘာမွ လည္းအမွားမ

လုပ္မိဘူး။ က်မ တို႔ ကို အစိုးရစစ္တပ္ကအပစ္မရွိတဲ့ ရြာသားမ်ား၏လူ႔

အခြင့္ အေရး ကိုခ်ိဳးေဖာကၿ္ပီး ႏွိပ္စကသ္တျ္ဖတ္သည့္ ကိစၥကို လမူႈ အ

သိုင္းအဝိုင္းမွာ က်ယက္်ယျ္ပန္႔ျပန္႔သေိစခ်င္ တယ္ ။အစိုးရစစ္တပ္က 

ဒီလို အပစမ့ဲ္သတ္ ျဖတေ္နတာ ကိဘုယ္သမွူ မေျပာရဘဲူးေလ ဘာျဖစ္

လို႔လည္းဆိေုတာ့က်မတို႔ေနတဲံေ့နရာဟာ အနကေ္ရာငန္ယေ္ျမျဖစေ္န

လို႔ဘ။ဲ လမ္းျပငေ္နတဲ့ အလုပ္သမားနဲ႔တခ်ိဳ႕ရြာသားေတြ  

ဘာျဖစ္ပြားေနတယ္ ဆိုတာ ေတြ႕ေပမ့ဲလည္း ဘယ္သမွူ မေျပာရဲဘူးေလ။ ” ဟု ဆိုသည္။ 

 လုင္းဆသုည္ သူ႔ရြာ၏ရြာသူႀကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ သႏွူင့္ အတူ သူ႔ဇနီးႏွင့္ သားႏွင့္သမးီႏွစ္ေယာက္ က်န္ရစ္သည္။ 
သူ႔သားမွာ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ႏွင့္ သူ႔သမီးအသက္ ၁၈ ႏွစ္တို႔ရိွၾကသည္။  

 လြန္ခ့ဲသည့္ လ တြင္ မုိင္းရႉးၿမိဳ႕နယ္တစ္ဝုိကတ္ြင္ အစုိးရ တပ္မ်ား မ်ားသည္ထက္မ်ားလာ သည္။ ထိုေဒသတစ္

ဝုိကတ္ြင္ SSPP/SSA တပ္၏နယေ္ျမျဖစ္သည္။  

 စစ္သားမဟုတ္သည့္ အျပစ္မဲ့ျပညသ္ကူို အစိုးရတပ္မေတာ္က ေသနတျ္ဖင့္ ပစ္သတျ္ခင္း၊ ရြာသူရြာသား မ်ား

အေပၚ  အစုိးရ တပ္မေတာ္၏ ဖိႏိွပ္ရကစ္ကမ္ႈ ႏွင့္  ေသဆံုးသြားသည့္ လုင္းဆု ၏ အေလာင္းကို သူ႔မိသားစမွု ခ်က္ခ်င္း

ေျမျမွပ္ရန္ ရဲမွ ခိုင္းျခင္းကို က ြ်န္ုပ္တို႔ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ဳိင္ုမွ ျပငး္ထန္စြာကန္႔ကြက္ သည္။ လုင္းဆု ေသနတျ္ဖင့္  

အပစ္သတ္ခံရ သည့္ကစိၥႏွင့္ ပတသ္တၿ္ပီး အစုိးရစစ္တပ္မွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ျဖစ္သြားသည့္ ကစိၥကို ပြင့္လင္းျမင္

သာစြာျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိုင္မွ ေတာင္းဆိုလိုကပ္ါသည္။ 

စိုငး္ဆု ၏ အသုဘ 



 

 

ဆကသ္ြယရ္န ္လပိစ္ာ 

စုိင္းေဟာ္ရွနဲ ္  +၆၆(၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( English, Shan )  

နန္းလြန္႔လိႈင္း  +၆၆(၀) ၆၃-၈၃၈-၉၀၂၉ ( English, Burma ) 


